
 

 

Notulen MR 5 
Locatie:  De Biezen 

Datum:  26 mei 

Aanwezigen:   

Tijd:  19.30 uur 

Notulen: Janice 

 

I. Opening 

II. Notulen ter goedkeuring: goedgekeurd, Jessica zet ze op 

website. 

III. Notulen GMR  Komt vrij laat binnen, de laatste is 3 Februari 

2020. Online zijn ze er ook niet. Jessica gaat er nog achter 

aan. 

IV. Mail/post Er zijn plannen waar we zo op terug komen.  

V. Agenda punten 

a) Situatie herstart i.v.m. corona : ervaring, het loopt 

soepel op school, kinderen houden zich goed aan de 

regels. Er zijn weinig ouders bij het schoolplein.  Mensen 

houden de veiligheid in acht. Alert blijven op de 

afstand.  Het zorgt voor onrust hoe het nu verder moet 

na de vakantie, omdat de hele school weer komt. Hoe 

moeten we dat doen in de pauzes.  Morgen zou er een 

nieuw protocol moeten zijn, maar dat is er niet. Er blijkt 

nog veel onduidelijkheid te zijn. Ook i.v.m. vervanging. 

Donderdag wil Jessica het oude transitieplan erbij 

pakken met de collega’s.  

i) Evaluatie transitieplan: Met de MT geëvalueerd. 

Aan collega’s is gevraagd hoe het is gegaan. Je 

krijgt veel mee van de klassen, alle deuren staan 

open. Er is een extra schoonmaakronde. Iemand 

die extra de tafels afneemt aan het eind van de 

dag. Blijkt wel dat al het handen wassen erg veel 

tijd in beslag neemt. We wachten het protocol af.  

ii) Consequenties corona op activiteiten : Geen 

schoolreis, geen kamp en geen eindfeest. Groep 8 

 



 

heeft een eindfilm die ze samen gaan monteren. 

i.p.v. de musical. Het komt ook nog in de 

biezenbabbel te staan.  

iii) Consequenties corona op onderwijs: Wisselend, de 

één is super zelfstandig, de ander heeft minder 

gedaan. Maar ook positief. Een paar kinderen 

waren er niet i.v.m. angst vanuit de ouders, maar er 

is goed contact met de ouders.  Er is gesproken 

over de eindtoets, maar er is wel onduidelijkheid 

over. Er zijn meerdere vragen zoals ; wanneer doen 

we dat. KPOA wil dat de  kwaliteitscyclus in stand 

wordt gehouden.  De toetsen moeten effectief zijn.  

Het geldt niet meer voor groep 8. Focus is nog 

steeds op de basis en groepsverbindende 

activiteiten. Vanuit MR, gezien het tijdsbestek, hoe 

delen we deze?  input via de mail aan de MR. 

b) Formatie: Er hoeft niemand verplicht weg en er is ook 

geen ruimte voor nieuwe collega’s.  Werkdrukmiddelen 

worden ingezet op personeel. 1 dag ondersteuning. 

Leerlingenaantal is goed, 188 momenteel, misschien 

189 leerlingen.  De MR wordt geïnformeerd na de Juni 

vakantie over de formatie wie waar komt te staan.  

c) Studiedagen/vakantierooster ‘20/’21  Duidelijk 

overzicht, er wordt niet vastgelegd wanneer de 2-

daagse is. Goede verdeling van studiedagen ook voor 

de parttimers. Evenementen mogen niet doorgaan, dus 

31 Augustus wanneer de opening is, kan niet zoals dat 

andere jaren gegaan is.  De margedagen liggen niet 

vast. De laatste schooldag van dit schooljaar is wellicht 

vrij. 

d) Arbo: Arbo jaarplan is wel af, maar moet wel in het 

nieuwe schooljaar besproken worden. Nagenoeg 

iedereen heeft de lijst ingevuld.  

e) Werkverdelingsplan: Is nog niet helemaal af. 

f) Nieuw lid OMR: Frank Smits wordt het nieuwe lid van de 

MR. Laatste MR vergadering is hij uitgenodigd.  

VI. Overige mededelingen: Geen. Jessica is trots op het team. 

Irene sluit zich daarbij aan, ook trots op het MT team.  

VII. Rondvraag : Is het een idee om de laatste MR vergadering in 

de avond in school te doen, met de 1.5 meter in acht 

genomen?  Jessica komt hierop terug.  

VIII. Sluiting 

 


